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Dự thảo: 
Nhóm công tác chuyên đề 2 (TAG2) 

Hỗ trợ phát triển thuỷ lợi, phòng chống thiên tai 
và cấp nước  nông thôn 

 
 

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC 2004-2006 
 
 
 
1. Đặt vấn đề:  
 
Là một bộ phận trong cơ cấu tổ chức của Chương trình Hỗ trợ Quốc tế (ISG), TAG2 được 
thành lập để thực hiện chức năng kiểm điểm và xem xét các chủ đề mang tính kỹ thuật cụ 
thể do Ban điều hành ISG và Hội nghị toàn thể ISG xác định. Trước mắt, Kế hoạch hoạt 
động của TAG2 trong năm 2004 sẽ tập trung hỗ trợ cho việc rà soát để  lựa chọn và xây 
dựng đề cương sơ bộ các tiểu dự án đầu tư cần phải thực hiện các hỗ trợ kỹ thuật trong lĩnh 
vực thuỷ lợi đặc biệt quan tâm đến vấn đề cấp nước, tưới, phòng chống lũ và cấp nước 
nông thôn cho một số tỉnh miền Trung trên cơ sở Chiến lược phát triển thuỷ lợi của ngành 
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đến năm 2010 và Chiến lược Toàn diện về tăng 
trưởng và xoá đói giảm nghèo (CPRGS) của Chính phủ. 
 
Kế hoạch công tác của TAG2 đặt ra cho năm 2004 - 2006 nhằm đáp ứng một số mục tiêu 
và phạm vi hoạt động đã được đặt ra cho TAG2 trong Đề cương chức năng nhiệm vụ 
(ToR) của TAG2 được Bộ NN&PTNT và các nhà tài trợ là thành viên của Ban điều hành 
ISG phê duyệt ngày 30 tháng 6 năm 2003, trong đó bao gồm: 
 

i. Hỗ trợ Văn phòng ISG và Vụ Hợp tác Quốc tế thúc đẩy và tăng cường đối thoại 
chính sách và công tác điều phối các dự án và các hoạt động của Bộ 
NN&PTNT với các nhà tài trợ, các Bộ/ngành, các tỉnh và các đơn vị trong Bộ 
nhằm đạt được các mục tiêu quan trọng được nêu trong TOR. 

 
ii.  Phối hợp với Văn phòng ISG cập nhật các thông tin về về định hướng phát triển 

thuỷ lợi đến năm 2010, các nội dung liên quan đến việc thực hiện các ưu tiên 
chiến lược về Đập và Phát triển như Báo cáo của Uỷ ban Thế giới về Đập 
(WCD) 2002, cập nhật các thông tin về tình hình xây dựng các dự án hỗ trợ kỹ 
thuật và vốn vay trong lĩnh vực tưới, chống lũ và cấp nước nông thôn. 

 
iii.  Tham gia phối hợp với các nhà tài trợ, ban ngành và địa phương xây dựng, 

giám sát quá trình chuẩn bị các dự án đầu tư trong lĩnh vực thuỷ lợi. 
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2. Chương trình hành động 
 
Theo ToR của Nhóm, TAG2 sẽ xây dựng một chương trình hành động chi tiết cho năm 
2004-2006 như bảng dưới đây. 
 
Bảng 1.  
 

Mục tiêu của TAG2:  

Nâng cao vai trò làm chủ và tăng cường năng lực của Bộ NN&PTNT về việc xây dựng các dự 
án đầu tư, hình thành các dự án hỗ trợ kỹ thuật, vốn vay và sử dụng có hiệu quả nguồn hỗ trợ 
nước ngoài (ODA) trong việc phát triển hệ thống thuỷ lợi, phòng chống thiên tai và cấp nước 
nông thôn. Đánh giá hiệu ích một số công trình Đập phục vụ tưới, tiêu chống lũ và cấp nước. 

 
Các hoạt động đề xuất của TAG 2 cho giai đoạn 2004 - 2006 
 
Thời gian Kết quả đầu ra Các hoạt động Đối tượng thực hiện 
1/2004 – 
12/2006 

A. Bộ tiêu chí lựa 
chọn dự án  trong 
lĩnh vực phát triển 
thuỷ lợi và dịch vụ 
nước ở nông thôn 

  

1-6/2004 A1. Bộ tiêu chí cho 
6 tỉnh miền Trung 
(căn cứ trên hoạt 
động đang triển khai 
của ADB) 

  

1-3/2004 A1.1.Báo cáo về nhu 
cầu đầu tư của từng 
tỉnh trong số 6 tỉnh 
đã chọn 

- Tìm hiểu các nhu cầu cần đầu tư cho 
các dự án phát triển thuỷ lợi cho các 
tỉnh 

Nhóm công tác kỹ thuật 
(bao gồm đại diện Vụ 
HTQT, ISG, Vụ Kế 
hoạch, Cục Thuỷ lợi, 
Cục Đê điều, nhà tài 
trợ, được hỗ trợ bởi 01 
chuyên gia quốc tế và 
01 trong nước) 

4/2004 A1.2. Bảng tổng kết 
các ưu tiên trong 
lĩnh vực phát triển 
thuỷ lợi và dịch vụ 
nước nông thôn 

- Thu thập tài liệu, lọc và kết hợp so 
sánh các ưu tiên cấp quốc gia, ngành và 
tiểu ngành; 
- Lựa chọn các ưu tiên trong chiến lược 
xoá đói giảm nghèo và tăng trưởng toàn 
diện gắn với việc phát triển các hệ 
thống thuỷ lợi như cấp nước tưới, chống 
lũ và cấp nước nông thôn; 
- Kết hợp với các ưu tiên trong chiến 
lược phát triển của ngành NN&PTNT; 
- Kết hợp các ưu tiên  trên trong chiến 
lược phát triển thuỷ lợi của ngành 
NN&PTNT đến 2010 

Nhóm công tác kỹ thuật 

5 - 6/2004 A1.3. Cẩm nang các 
tiêu chí chọn dự án 
trong lĩnh vực phát 

- Xây dựng bộ tiêu chí.Mời các cơ quan 
liên quan đối thoại về chính sách và kế 
hoạch phát triển của ngành, địa phương 

Nhóm công tác kỹ thuật 
Tham gia góp ý: Tất cả 
các cơ quan có liên 
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triển thuỷ lợi và dịch 
vụ nước nông thôn 

và thảo luận về các tiêu chí lựa chọn; 
- Thống nhất các tiêu chí lựa chọn dự án 

quan trong và ngoài 
ngành 

4-6/2004 A1.4. Danh mục các 
dự án cần đầu tư hay 
nghiên cứu cho 18 
tỉnh miền trung 

- Hoàn thiện danh mục các dự án cần 
đầu tư hay nghiên cứu của 6 tỉnh đã 
được đưa vào xem xét trong dự án Thuỷ 
lợi Miền trung do ADB tài trợ 
(TA4001-VIE) thuộc danh mục các tiểu 
dự án được đề xuất trong báo cáo chiến 
lược phát triển thuỷ lợi TA3528 đã 
được ADB lập năm 2001; 
-Rà soát các công trình thuỷ lợi liên 
quan đến tưới, chống lũ và cấp nước 
nông thôn ở miền Trung ngoài 6 tỉnh đã 
nêu; 
- Cập nhật thông tin và trao đổi với các 
nhà tài trợ quan tâm thông qua ISG; 
- Đối thoại với các nhà tài trợ tìm kiếm 
khả năng hỗ trợ cho các hoạt động; 

TA4001-VIE 
 
 
 
 
 
 
 
Nhóm công tác kỹ thuật 
 
 
 
ISG 
 
Vụ HTQT, Vụ KH 

7-11/2004 A1.5. Đề cương sơ 
bộ  các dự án đầu tư 
được các nhà tài trợ 
cam kết hỗ trợ cho 6 
tỉnh miền trung 

- Trình bày với các nhà tài trợ về các dự 
án ưu tiên  
 
- Lập kế hoạch chuẩn bị các dự án Hỗ 
trợ kỹ thuật cho các dự án được lựa 
chọn cho năm 2005 
 
- Cập nhật thông tin về các dự án 

Vụ HTQT, Vụ KH, Địa 
phương và các nhà tài 
trợ  
 
 
 
 
Vụ HTQT, ISG 

12/2004 A1.6. Lựa chọn các 
dự án ưu tiên 

- Thống nhất với các nhà tài trợ về các 
dự án sẽ được thực hiện 

Vụ HTQT, Vụ KH, nhà 
tài trợ 

7-12/2004 A2. Bộ tiêu chí cho 
6 tỉnh miền Trung 
còn lại 

Tương tự các bước trên  

1/2005-
12/2006 

A3. Bộ tiêu chí cho 
các tỉnh trên toàn 
quốc 

Tương tự các bước trên, tổng hợp và 
sửa đổi các bộ tiêu chí đã có 

 

2005 B. Báo cáo đánh 
giá hiện trạng, hiệu 
ích và tác động đến 
môi trường, kinh 
tế, xã hội của một 
số  đập kết hợp 
tưới, phòng chống 
lũ và cấp nước 
nông thôn ở một số 
tỉnh miền trung 

- Lựa chọn các công trình cần đánh giá 
 
- Đối thoại với dự án Đập và Phát triển 
(DDP) trong Chương trình Môi trường 
Liên hiệp Quốc  

Vụ HTQT, Dự án Đập 
và phát triển và các đơn 
vị chuyên môn 

 
 
3. Trao đổi thông tin  
 

i. Các nghiên cứu đã có 
• Chiến lược tăng trưởng và xoá đói giảm nghèo toàn diện do thủ tướng chính 

phủ phê duyệt; 



Attachment 5-v  - 4 - 

• Chiến lược phát triển thuỷ lợi đến năm 2010 do Cục Quản lý nước và Công 
trình Thuỷ lợi (Cục Thuỷ lợi) lập năm 3/ 2000; 

• Báo cáo hỗ trợ kỹ thuật tăng cường năng lực quản lý ngành nước TA-3528 do 
công ty tư vấn Halliburton KBR và Viện Quy hoạch Thuỷ lợi lập tháng 3/2002; 

• Chiến lược phát triển kinh tế xã hội của các tỉnh miền trung (báo cáo của các 
tỉnh; 

• Qui hoạch phát triển thuỷ lợi của các tỉnh miền trung (các sở Nông nghiệp và 
Phát triển Nông thôn); 

• Báo cáo kết quả hội thảo về quyền sử dụng nước do Ngân hàng Phát triển Châu 
Á, tổ chức INWENT phối hợp với các tổ chức quốc tế khác tổ chức trong tháng 
2 năm 2003; 

• Chiến lược cung cấp nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn được Chính 
phủ phê duyệt 8/2003; 

• Các dự án phát triển thuỷ lợi do các tổ chức quốc tế và các nhà tài trợ song 
phương hỗ trợ trên phạm vi toàn quốc. 

 

ii. Cơ sở dữ liệu và hệ thống thông tin quản lý 
 

Văn phòng ISG, Bộ NN&PTNT và TAG2 sẽ hợp tác cập nhật các thông tin quản lý về 
các kết quả các công việc đang tiến hành bao gồm: 
 

• Xây dựng cấu trúc thông tin; 
• Tóm tắt và cung cấp các thông tin chính liên quan đến công tác phát triển thuỷ 

lợi để ISG cập nhật; 
• Dịch và cập nhật thông tin và dữ liệu; 
• Duy trì và cải thiện thường xuyên. 

 
 
4. Đối thoại chính sách 
 
TAG2 sẽ tổ chức đối thoại với các cơ quan liên quan của Chính phủ  và các nhà tài trợ về 
các chính sách và chiến lược phát triển thuỷ lợi đặc biệt chú trọng đến các mục tiêu đặt ra 
trong TOR của TAG2 để tăng cường sự hiểu biết và nhận thức của các đối tác về tầm quan 
trọng và sự cần thiết của việc hỗ trợ từ phía các nhà tài trợ đối với việc phát triển hệ thống 
thuỷ lợi gắn với quyền sử dụng nước, đảm bảo nhu cầu nước tưới cho nông nghiệp ổn định 
an ninh lương thực, an toàn cho công trình và đảm bảo chống lũ và cấp nước nông thôn, 
nâng cao đời sống của nhân dân nông thôn. 
 
Các hình thức đối thoại: 
 

• Các cuộc họp hoặc thảo luận nhóm và đối thoại với các cơ quan liên quan/cơ 
quan tỉnh hoặc các nhà tài trợ 

• Thu thập thông tin, phân tích và đưa ra các khuyến nghị để điều chỉnh các hoạt 
động nhằm đảm bảo các hoạt động đi đúng với các mục tiêu đã nêu ra. 

 
Kết quả các đối thoại về chính sách và chiến lược cũng như  các khuyến nghị của TAG2 sẽ 
được báo cáo lên Ban điều hành ISG và Bộ NN&PTNT cũng như các nhà tài trợ thích hợp. 
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5. Dự trù kinh phí cho TAG2 năm 2004-2006 
 

i. Ngân sách vận hành của TAG2: …………. USD 
 

Ngân sách cho các hoạt động thông thường của ISG-TAG2 sẽ được lấy từ ngân 
sách của ISG, đã được các nhà tài trợ cam kết hàng năm. Phần ngân sách của 
TAG2 là: …………USD 

ii. Ngân sách dự trù cho các hoạt động được nêu trong kế hoạch là: ……….. USD 
trong đó có chi phí cho việc xây dựng đề cương (TOR), thu thập các số liệu và báo 
cáo, viết báo cáo và tổ chức các cuộc thảo luận và thu thập ý kiến đóng góp của các 
chủ thể liên quan. 

iii. Ngân sách để tổ chức các cuộc đối thoại và hội nghị chuyên đề: 
 

Mỗi năm 3 cuộc x 3 năm x 2.000 USD/cuộc = 18.000 USD 

iv. Ngân sách cho năm 2004 
 

• Ngân sách vận hành của TAG2 sẽ đưụơc lấy từ ngân sách của ISG ( theo đúng 
Quy chế Quản lý và Sử dụng Quỹ Uỷ thác của ISG). 

• Ngân sách cho việc tiến hành các hoạt động và viết  báo cáo nên được các nhà 
tài trợ xem xét và tài trợ 

 
 
Bảng 2: Dự trù ngân sách cho TAG2, 2004-2006 
 
TT Khoản mục 2004 2005 2006 
1 Vận hành    
2 Các nghiên cứu đánh giá    
3 Các cuộc họp của TAG2    
4 Thông thin quản lý    
 Tổng    
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Kế hoạch công tác của TAG 2 năm 2004 (để thảo luận) 
 

Lịch trình Các hoạt động chính Nguồn lực 
Tháng 1/2004 - Thành lập nhóm thực hiện 

- Tìm hiểu các nhu cầu cần đầu tư cho 
các dự án phát triển thuỷ lợi cho các 
tỉnh miền Trung 
 

Nhóm công tác gồm Vụ HTQT, Vụ KH, 
Cục Thuỷ lợi, Cục Đê điều, nhà tài trợ 
và chuyên gia tư vấn 

Tháng 2/2004 -Xây dựng tiêu chí Nhóm công tác, nhà tài trợ, các tỉnh 
Tháng 3/2004 - Họp nhóm TAG2 để thống nhất tiêu 

chí lựa chọn dự án, thông tin cho các 
địa phương 

Vụ HTQT, Vụ KH, nhà tài trợ, Nhóm 
công tác 

Tháng 4-5/2004 - Rà soát các dự án và lựa chọn một số 
dự án có tính khả thi 
- Đối thoại với các địa phương để thống 
nhất các dự án 

Vụ HTQT, Vụ KH, nhà tài trợ, các tỉnh 

Tháng 6/2004 - Đưa ra các danh mục tiểu dự án 
- Trình Ban điều hành ISG tại cuộc họp 
Ban điều hành 

Vụ HTQT, Vụ KH, nhà tài trợ 

Tháng 7-11/2004 Lập các đề cương sơ bộ cho các dự án  
đầu tư với các yêu cầu như phải nêu rõ 
được mục tiêu của dự án đầu tư , các 
hoạt động cụ thể, địa điểm thực hiện, 
kết quả đầu ra của dự án, kiến nghị 
phân bổ vốn và cơ chế tổ chức thực 
hiện dự án 

Nhóm côgn tác, nhà tài trợ, tham gia 
của các tỉnh 

Tháng 9/2004 Họp nhóm TAG2 để báo cáo kết quả, 
thảo luận và thống nhất danh mục, đề 
cương 

Vụ HTQT,Vụ KH, nhà tài trợ, Nhóm 
công tác 

Tháng 12 /2004 Thống nhất với các nhà tài trợ về các dự 
án cần hỗ trợ thực hiện và đưa vào danh 
mục các dự án của Bộ Nông nghiệp và 
PTNT 

ISG, các nhà tài trợ 

 


